
 

Geel, 20 september 2021 
 
 
 

VACATURE  
 

Voltijds coördinerend preventieadviseur – niveau I  
onmiddellijke indiensttreding 

 
 

Sinds 1999 stelt KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee) zich tot doel om een divers, 
transparant en evenwichtig studieaanbod te realiseren in de regio Geel-Kasterlee. De 
scholengroep biedt kwaliteitsvol onderwijs om alle kinderen en jongeren te helpen om, volgens 
hun eigen mogelijkheden en interesses, maximale leerwinst te boeken.  
Voor meer info over onze scholengemeenschap en ons studieaanbod verwijzen we naar onze 
website www.kogeka.be. 
 
 
Vereiste kennis en opleiding 

• U bezit een masterdiploma en bent houder van het getuigschrift preventieadviseur 
niveau I 

• U hebt een pedagogisch diploma of bent bereid het binnen de 3 jaar te behalen 
 
 
Uw opdracht 

 Als coördinerend preventieadviseur bent u een ambassadeur van veiligheid en 
gezondheid in de KOGEKA scholen  

 U staat aan het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
en u coördineert, stuurt en leidt de lokale preventie-adviseurs bij hun werkzaamheden  

 U zet de krijtlijnen uit voor het preventiebeleid voor de scholengroep, overeenkomstig 
de wetgeving en in nauwe dialoog met de scholen 

 U staat de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij om de wet- en 
regelgeving toe te passen inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, evenals bij de implementatie van alle andere preventiemaatregelen en -
activiteiten  

 U participeert aan diverse veiligheids- en milieumeetings  
 U volgt van heel nabij de evolutie van de toepasselijke wetgeving op 
 In het kader van uw opdracht werkt u onder het gezag van de algemeen directeur 

 
 
Wat wij verwachten 

 U heeft leidinggevende en organisatorische capaciteiten, kan bezielen en inspireren 
en beschikt over een groot moreel gezag 

 U schrikt niet terug voor organisatorisch werk; uw aanpak is nauwgezet en 
systematisch 

 Wij verwachten engagement, flexibiliteit en zin voor teamwork 
 U beschikt over voldoende 21ste eeuwse vaardigheden en kan ook vlot omgaan met 

moderne communicatiemiddelen en –technieken 
 U hebt aandacht voor integrale kwaliteitszorg en bent innovatief ingesteld 
 U werkt loyaal samen met het schoolbestuur, het directieteam van KOGEKA en de 

overlegorganen van de school en de scholengemeenschap 
 

 



 

 
Wij bieden 

• Een voltijdse betrekking die start als tijdelijke aanstelling en kan overgaan in een 
vaste betrekking na gunstig evaluatie 

• Weddenschaal volgens barema onderwijs in functie van diploma en nuttige ervaring 
 
Interesse? 
Stuur uw sollicitatiebrief met CV vóór 22/10/2021 via mail naar de algemeen directeur van 
KOGEKA vzw t.a.v. Hilde Van de Vliet: hilde.vandevliet@kogeka.be. Interessante kandidaten 
zullen uitgenodigd worden voor een gesprek met een beoordelingscommissie. Deze 
gesprekken gaan door in de week van 25/10/2021. 
 
Indien u meer informatie wenst over de functiebeschrijving, kan u contact opnemen met 
hilde.vandevliet@kogeka.be. 
 
 
 
 
 
 
 


